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 و فتوریدینگ  به سبک نقشه ذهنی شناسیجزوه زیست 

 گستره حیات 

 

 1401کنکور زیست  مدرس

 مهدی علمی  

 تحصیالت : فوق لیسانس ژنتیک پزشکی  

 75بهداشت :  وزارترتبه کنکور 

ناسی دارید از پیشنهادات ، نظرات ، ایده ها و یا هر حرفی در مورد جزوه زیست شانتقادات ، 

نظراتتان استقبال میکنم و با نظرات شما جزوه زیست شناسی بهتر و بهتر می شه و به کمک شما 

 میتوانم جزوه بهتری برای دانش آموزان بنویسم 

 دوستدار شما مهدی علمی
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 عبارت ها و کلمات کلیدی کستره حیات 

سططط وا سطططازمان یابی حیات ، نظم و ترتیم ، هومیوسطططتازی ، رشطططد و نمو ، فرایند فرایند ج   و  

پاسططب به محی، ، تولید م ، ، سططاز  با محی، ، یا،ته ، بافت ، انداد ، دسططت اه ، اسططتداده از انرژی ، 

وهیدرات  جمعیت ، گونه ، اجتماع ، بود سطازگان ، زیسطت بود ، زیسطت کره ، ملکول های زیسطتی ، کرب

 ها ، لیپید ها ، پروتیین ها ، نوکلییک اسید ها 

 

 طبقه بندی عبارات و کلمات کلیدی گستره حیات 

 س وا سازمان یابی حیات  (1

 ویژگی های مشترک جانداران  (2

 ملکول های زیستی  (3

 س وا سازمان یابی حیات ( 1
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 ویژگی های مشترک جانداران( 2

 

 ملکول های زیستی( 3
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ابتدا م البی را که طبقه بندی کردیم مرور می گستره حیات بعد از طبقه بندی کردن م الم گدتار 

 گستره حیات را با جزئیات بیشتری به کمک نقشه ذهنی طبقه بندی می کنیم کنیم وسپس م الم

 ( س وا سازمان یابی حیات 1

 

 

 

 

 

 

 

 یا،ته
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 بافت

 از تعدادی یا،ته تشکی، می شود

 انداد

 م ال   

 از چند بافت مختلف تشکی، می شود

 

 دست اه

 

 

 جمعیت
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 اجتماع 

 و یک اجتماع را می سازند                                    جمعیت های گوناگونی باهم  

 

 بود سازگان 

 زیست بود

 زیست بود متشک، از چند بود سازگان که از نظر عوام، زیر متشابه اند 

 از نظر اقلیم                         آ  و هوا 

 پراکندگی جانداران  

 زیست کره  

 زیست کره شام، 

 زمین است همه زیست بود های  

 

 

 تعام، دارند 
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       ( ویژگی های مشترک جانداران2

 نظم و ترتیم 

 همه جانداران  

 س وحی از سازمان یابی حیات را دارند   (1

 منظم اند  (2
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 هم ایستایی )هومیوستازی ( 

 رشد و نمو 
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   فرایند ج   و استداده از انرژی

 

 پاسب به محی، 

 همه جانداران پاسب به محرک های محی ی       

 ،م شدن ساقه گیاهان به سمت نور  

 تولید م ، 

 را بوجود می اورند شبیه ،ود کم و بیش جانداران موجوداتی 

 پاسب هایتان را براد ایمی، کنیدتدکر نقادانه : اشاره دارد به تعریف ...............   

 یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می شود  
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 ساز  با محی،

 برای جاندارن ویژگی های دارند که 

 ساز  در محی،  ✓

 ماندگاری در محی، ✓

 مو های سدید ،رس ق بی         کمک می کند    م ال

 تمرین

این  د.شک، را ناد گ اری کنید و در صورت فراموشی به جزوه یا کتا  مراجعه کرده و کمک ب یری

 حافظه تصویری شما تقویت شود  تمرین کمک می کند تا 
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 و به سوال م را شده پاسب دهید متن زیر را بخوانید

،  . محی، جانداران همواره در تغییر است ( 1) یابی دارند و منظم اندهمه جانداران ، س حی از سازمان 

همه جانداران به محرک . (2)اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر ،ود را در محدوده ثابتی ن ه دارد

.جانداران ویژگی هایی دارند که برای ساز  و ماندگاری در محی،، (3)های محی ی پاسب می دهند

از ان برای   ؛  .جانداران انرژی می گیرند(5). جانداران رشد و نمو می کنند(4)کنندبه انها کمک می 

(. جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه ،ود را به 6انجامدعالیت های زیستی ،ود استداده می کنند)

 (. 7وجود می اورند)

ماره به چه  مشخص کنید هر ش اشاره داردتعریدی از عنوان ویژگی جانداران به هر شماره جمله 

 عنوانی اشاره دارد 

   (1شماره )

 (            2شماره )

 ( 3شماره )

  (4شماره )

 ( 5شماره )

  (6شماره )

   (7شماره )

و این کلید واژه به شما  این تمرین به شما کمک می کند بین عنوان و متن ارتباط برقرارکنید     

 ،یلی کمک می کند. کمک می کند تا در به یاد اوردن م الم 
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 متن زیر را کام، کنید 

زیست شناسی علم بررسی .............. است؛ اما حیات چیست؟ در ابتدا به نظر می رسد که پدیده  

............، تعریف ساده و کوتاه باشد؛ اما در واقع، تعریف ............ بسیار دشوار است و شاید حتی  

ویژگی های ..........  را   ، ویژگیهای ان یاغیر ممکن باشد. به ناچار معموال به جای تعریف ......... 

بررسی می کنیم. یکی از ویژگی های جالم حیات، ............... ان است. گستره حیات، از .........  

 شروع می شود و با ............ پایان می یابد. 

این تمرین به شما کمک می کند تا بتوانید کلید واژه ها در ،واندن متن شناسایی کنید و به کمک 

 را به یاد بیاورید واژه ها ک، متن کلید 

 و برایم ایمی، کنید و سوال طرا کنیدمتن زیر را بخوانید 

 س وا سازمان یابی حیات 

یا،ته پایین ترین س ح سازمان یابی حیات است. همه جانداران از یا،ته تشکی، شده اند.  

از چند بافت مختلف تشکی، می شود. هر   تعدادی یا،ته یک بافت را به وجود می اورند. هر انداد

ها دست اه از چند انداد تشکی، شده است؛ برای م ال دست اه حرکتی از ماهیچه ها واستخوان 

افراد یک گونه که در زمان و مکان ،اص زندگی می کنند ، یک جمعیت را به وجود   تشکی، شده است.

ک اجتماع را به وجود می اورند. عوام، زنده می اورند. جمعیت های گوناگونی که باهم تعام، دارند، ی

)اجتماع( و غیر زنده محی، و تاثیر هایی که بر هم می گ ارند، بود سازگان را می سازند. زیست 

بود از چند بود سازگان تشکی، می شود که از نظر اقلیم )آ  و هوا( و پراکندگی جانداران مشابه  

   است. زیست کره شام، همه زیست بود های زمین اند.

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   
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 ملکول های زیستی  (3

 کربوهیدرات ها 
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 مونوساکاریدها 

 دی ساکاریدها 
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 اساکارید هپلی 
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 لیپیدها
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 سا،ت کلسترول شرکت در 

 غشای یا،ته های جانوری  

 ا انواعی از هورمون ه 

 ا پروتیین ه
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 نوکلییک اسید ها 

 

 

 

، انتقاداتتان و پیشنهاداتتان یا هر ایده که دارید تا اینجا گدتار گستره حیات تماد شد نظراتتان 

 تا در جزوه اعمال کنمدر مورد جزوه براد ایمی، کنید 

 تا جزوه بعدی ............... 
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